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BAB III  

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Pendekatan Penelitian 
 

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian 

kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif, sebagaimana dikemukan oleh Sugiyono (2007) dapat 

diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk 

meneliti pada populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan 

secara random, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat 

kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan 

3.2 Lokasi Penelitian 
 

Dalam penelitian yang berjudul Analisis Pengaruh Kualitas Pelayanan, Kualitas Produk, dan 

Harga Terhadap Kepuasan Pada “Warunk Upnormal”  di Gejayan, Yogyakarta di lakukan di 

Warunk Upnormal cabang Gejayan yang terletak di Jl. Affandi No.26, Soropadan, Condongcatur, 

Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 

3.3 Variabel Penelitian 
 

Variabel adalah suatu atribut sifat atau nilai orang, objek, atau kegiatan yang 

mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik 

kesimpulannya (Sugiyono, 2014:59). Dalam penelitian ini terdiri dari dua variabel yaitu 

variabel bebas (independent) dan variabel terikat (dependent). Variabel bebas (independent) 

merupakan variabel yang mempengaruhi atau timbulnya variabel terikat (dependent). 
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Sedangkan variabel terikat (dependent) merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang 

menjadi akibat, karena adanya variabel bebas (Sugiono, 2014: 59) 

Variabel bebas (independen) dalm penelitian ini disimbolkan dengan (X). Sedangkan 

variabel terikat (dependent) disimbolkan dengan (Y) 

Berikut adalah variabel independen penelitian: 

1. Kualitas Pelayanan (X1) 

2. Kualitas Produk (X2) 

3. Harga (X3) 

Dan berikutnya adalah variabel dependen penelitian: 

1. Kepuasan (Y) 

3.4 Definisi Operasional Variabel 
 

3.4.1 Kualitas Pelayanan (X1) 
 

Kualitas adalah suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, 

manusia, proses, dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan, Ghofirin, 2015). 

Menurut (Ghofirin, 2015) pelayanan adalah suatu aktifitas atau serangkaian 

aktifitas yang bersifat tidak kasat mata (tidak dapat diraba) yang terjadi sebagai akibat 

adanya interaksi antara konsumen dengan karyawan atau hal-hal lain yang disediakan 

oleh perusahaan pemberi pelayanan yang di maksudkan untuk memecahkan 

permasalahan konsumen.  
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a) Berwujud 

Menurut Lupiyoadi (2013) berwujud yaitu kemampuan dari perusahaan dalam 

menunjukkan keberadaannya kepada pihak luar. Penampilan dan kemampuan sarana dan 

prasarana fisik perusahaan yang dapat diandalkan keadaan lingkungan sekitarnya 

merupakan bukti nyata dari pelayanan yang diberikan oleh pemberi jasa. Hal ini meliputi 

fasilitas fisik. Indikatornya berwujud yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada 

teori Vaughan & Woodruffe-Burton (2010), Rusdarti (2004) yang terdiri dari:  

 Tampilan serta interior gedung menarik 

 Gedung bersih dan rapi 

 Penampilan karyawan menarik 

 Peralatan yang digunakan mendukung pelayanan 

 Sarana parkir luas. 

 

b) Reliabilitas 

Reliabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk memberikan pelayanan sesuai 

dengan yang dijanjikan secara akurat dan terpercaya. Kinerja harus sesuai dengan 

harapan pelanggan yang berarti ketepatan waktu, pelayanan yang sama untuk semua 

pelanggan tanpa kesalahan, sikap yang simpatik, dan dengan akurasi yang tinggi 

(Lupiyoadi, 2013). Indikator reliabilitas yang digunakan dalam penelitian ini mengacu 

pada teori Vaughan dan Woodruffe-Burton (2010), Rusdarti (2004) yang terdiri dari: 

 Karyawan memberikan pelayanan secara maksimal kepada pelanggan 

 Karyawan mampu menyelesaikan keluhan yang dihadapi pelanggan 

 Proses pemasakan dan penyajian makanan yang cepat 
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 Karyawan mempunyai pengetahuan untuk menjawab pertanyaan 

pelanggan 

 Warunk Upnormal Gejayan tidak melakukan kesalahan dalam 

memberikan pelayanan kepada pelanggan. 

 

c) Jaminan 

Menurut Lupiyoadi (2013) jaminan atau kepastian (assurance), yaitu pengetahuan, 

kesopansantunan, dan kemampuan para pegawai perusahaan untuk menumbuhkan rasa 

percaya para pelanggan kepada perusahaan. Hal ini meliputi beberapa komponen antara 

lain komunikasi (communication), kredibilitas (credibility), keamanan (security), 

kompetensi (competence), dan sopan santun (courtesy). Indikator jaminan yang 

digunakan dalam penelitian ini mengacu pada teori Vaughan dan Woodruffe-Burton 

(2010) Rusdarti (2004) yang terdiri dari: 

 Karyawan terampil dalam menangani pelanggan 

 Karyawan membuat pelanggan merasa aman dan percaya selama 

bertransaksi 

 Karyawan secara konsisten melayani pelanggan dengan sopan dan santun 

 Karyawan memberikan informasi secara jelas dan mudah dipahami 

 Keamanan pelanggan pada saat makan di Warunk Upnormal Gejayan 

 

d) Ketanggapan 

Ketanggapan (responsiveness), yaitu suatu kebijakan untuk membantu dan 

memberikan pelayanan yang cepat (responsif) dan tepat kepada pelanggan, dengan 
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penyampaian informasi yang jelas. Membiarkan pelanggan menunggu menciptakan 

persepsi (Lupiyoadi, 2013). Indikator ketanggapan yang digunakan dalam penelitian ini 

mengacu pada teori Vaughan dan Woodruffe-Burton (2010), Rusdarti (2004) yang terdiri 

dari: 

 Karyawan selalu bersedia membantu menyelesaikan kesulitan pelanggan 

 Karyawan dapat mengatakan dengan pasti kapan pelayanan yang 

dibutuhkan dapat terlaksana 

 Karyawan mampu melayani pelanggan dengan cepat 

 Karyawan memberikan pelayanan dengan tepat 

 Karyawan tidak pernah terlalu sibuk untuk merespons 

e) Empati 

Menurut Lupiyoadi (2013) empati memberikan perhatian yang tulus dan bersifat 

individual atau pribadi yang diberikan kepada para pelanggan dengan berupaya 

memahami keinginan mereka. Dengan ini diharapkan bahwa suatu perusahaan memiliki 

pengertian dan pengetahuan tentang pelanggan, memahami kebutuhan pelanggan secara 

spesifik, serta memiliki waktu pengoperasian yang nyaman bagi pelanggan. Indikator 

empati yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada teori Vaughan dan 

Woodruffe-Burton (2010), Rusdarti (2004) yang terdiri dari: 

 Karyawan dapat menciptakan komunikasi yang baik kepada pelanggan 

 Karyawan memberikan perhatian baik secara personal atau individu 

 Karyawan dapat merespon dengan baik apa yang menjadi keluhan 

pelanggan 
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 Karyawan selalu mengutamakan kepentingan pelanggan 

 Jam pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan. 

 

3.4.2 Kualitas Produk (X2) 

Kualitas Produk menurut Irawan & Japarianto (2013) adalah “Sekumpulan ciri-ciri 

karakteristik dari barang dan jasa yang mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan 

yang merupakan suatu pengertian dari gabungan daya tahan, keandalan,ketepatan,  

kemudahan pemeliharaan serta atribut - atribut lainnya dari suatu produk.. Indikator kualitas 

produk yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada teori Irawan & Japarianto (2013) 

yang terdiri dari: 

 Menu makanan yang dijual di Warung ini bervariasi  

 Warung ini menawarkan porsi yang cukup banyak daripada tempat makan 

lainnya. 

 Makanan yang disajikan Warung ini baru  

 Makanan disajikan dengan cepat  

 Jika menu tidak sesuai dengan pesanan pelanggan, karyawan mau menggantinya  

 Warung ini memiliki tatanan sajian yang menarik  

 Warung ini memiliki kualitas rasa yang enak 

3.4.3 Harga (Y) 
 

Harga dapat diartikan sebagai apa yang harus dikorbankan konsumen untuk 

mendapatkan produk atau jasa (Bei & Chiao, 2001). Indikator harga yang digunakan dalam 

penelitian ini mengacu pada teori Matzler et al., (2005) yang terdiri dari: 
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 Informasi tentang harga cukup lengkap. 

 Informasi tentang harga dapat dipahami. 

 Konsumen mendapatkan rasio harga-kualitas yang baik. 

 Konsumen tahu apa yang mereka bayar dan apa yang akan didapatkan. 

 Konsumen merasa tidak dimanfaatkan dalam memberikan harga. 

3.4.4 Kepuasan Konsumen (Y) 
 

Menurut Ghofirin (2015) kepuasan adalah perasaan senang atau kecewa seseorang 

yang timbul karena membandingkan kinerja yang dipersepsikan produk (atau hasil) terhadap 

ekspektasi merekaIndikator kepuasan yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada 

teori Hassan et al., (2013) yang terdiri dari: 

 Pelanggan merasa melakukan hal yang benar ketika mereka makan di Warung 

Upnormal Gejayan 

 Pelanggan percaya bahwa makan di Warung Upnormal Gejayan merupakan 

pengalaman yang memuaskan 

 Warung Upnormal Gejayan melakukan pekerjaan dengan baik untuk memenuhi 

kebutuhan pelanggan 

 Pelanggan puas dengan kualitas pelayanan  

 Pelanggan puas dengan menu makanan 

 Pelanggan puas dengan harga di Warunk Upnormal 
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3.5 Jenis dan Teknik Pengumpulan Data 
 

3.5.1 Jenis Data 

 

Menurut Sugiyono (2007: 403) bila dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan 

data dapat menggunakan sumber data primer, dan sumber data sekunder. Sumber data primer 

adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul. Dalam penelitian ini, 

data primer diperoleh dari kuesioner yang diisi oleh responden secara langsung kepada 

konsumen Warunk Upnormal Gejayan. Lalu untuk sumber sekunder merupakan sumber yang 

tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat 

dokumen yang ada hubungannya dengan penelitian ini. 

 

3.5.2 Teknik Pengumpulan Data 
 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah melalui kuesioner (angket). 

Menurut Sugiyono (2007: 199) kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang 

dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada 

responden untuk dijawabnya. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang efisien 

bila peneliti tahu dengan pasti variabel yang akan diukur dan tahu apa yang bisa diharapkan 

dari responden. Selain itu, kuesioner juga cocok digunakan bila jumlah responden cukup besar 

dan tersebar diwilayah yang luas.  

3.6 Instrumen Pengumpulan Data 
 

3.6.1 Bentuk Kuesioner 
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Responden akan diberikan kuesioner secara daring berupa beberapa daftar pertanyaan 

yang berkaitan dengan penelitian ini. Bentuk kuesioner untuk pengumpulan data adalah 

sebagai berikut:  

Bagian 1 : Berisi pertanyaan tentang identitas responden 

Bagian 2 : Berisi pertanyaan tentang kualitas pelayanan 

Bagian 3 : Berisi pertanyaan tentang kualitas produk 

Bagian 4 : Berisi pertanyaan tentang harga 

Bagian 5 : Berisi pertanyaan tentang kepuasan 

3.6.2 Skala Pengukuran 
 

Jawaban responden akan dianalisis dengan menggunakan skala likert. Menurut 

Lugantor (2014:26) Skala likert digunakan untuk mengukur  sikap, pendapat dan persepsi 

seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Dalam skala likert responden 

diberikan pilihan jawaban berjumlah ganjil, yang memungkinkan responden untuk 

mengekspresikan intensitas dari perasaan mereka. Dalam  arti responden harus menjawab dan  

merespon masing-masing dari serangkaian pertanyaan. Penelitian ini menggunakan lima 

tingkatan jawaban dimana skor nilai adalah sebagai berikut : 

Sangat Tidak Setuju  diberi skor 1 

Tidak Setuju   diberi skor 2 

Cukup    diberi skor 3 

Setuju    diberi skor 4 
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Sangat Setuju   diberi skor 5 

3.7 Uji Instrumen 
 

3.7.1 Uji Validitas 

 

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner 

(Ghozali, 2005). Suatu kuesioner dinyatakan valid apabila pertanyaan yang ada pada 

kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh pertanyaan dari 

kuesioner tersebut. Jadi, validitas adalah mengukur pertanyaan dalam kuesioner yang sudah 

dibuat dan benar-benar mengukur apa yang hendak diukur. 

Suatu kuesioner dinyatakan valid jika pertanyaan ataupun pernyataan yang ada 

didalam kuesioner tersebut mampu mengungkapkan sesuatu yang diukur oleh kuesioner 

tersebut. Pada penelitian ini uji validasi dilakukan dengan membandingkan nilai correlated 

item-total correlation dalam perhitungan r tabel untuk degree of freedom (df)=n-2 dalam 

penelitian ini n adalah jumlah sampel dengan tingkat signifikansi sebesar 5% (Ghozali, 

2013). Pengujian instrument dikatakan valid dengan kriteria sebagai berikut: 

a. jika hasil r hitung > r tabel, atau probabilitas hitung < 0.05 maka data tersebut 

dinyatakan valid 

b. jika hasil r hitung < r tabel,  atau probabilitas hitung > 0.005 maka data tersebut 

dinyatakan tidak valid  

Tabel hasil Uji Instrument 50 sampel 
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Variabel Indikator Hasil  

Validitas N=50 

Ketarangan 

r hitung r tabel   

Kualitas Pelayanan B1 0.450 0.279 Valid 

 B2 0.519 0.279 Valid 

 B3 0.464 0.279 Valid 

 B4 0.636 0.279 Valid 

 B5 0.323 0.279 Valid 

 R1 0.536 0.279 Valid 

 R2 0.711 0.279 Valid 

 R3 0.305 0.279 Valid 

 R4 0.528 0.279 Valid 

 R5 0.342 0.279 Valid 

 J1 0.685 0.279 Valid 

 J2 0.578 0.279 Valid 

 J3 0.761 0.279 Valid 

 J4 0.680 0.279 Valid 

 J5 0.636 0.279 Valid 

 K1 0.737 0.279 Valid 

 K2 0.679 0.279 Valid 

 K3 0.736 0.279 Valid 

 K4 0.713 0.279 Valid 
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 K5 0.641 0.279 Valid 

 E1 0.694 0.279 Valid 

 E2 0.599 0.279 Valid 

 E3 0.704 0.279 Valid 

 E4 0.512 0.279 Valid 

 E5 0.664 0.279 Valid 

Kualitas Produk KP1 
0.530 

0.279 Valid 

 KP2 
0.522 

0.279 Valid 

 KP3 
0.786 

0.279 Valid 

 KP4 
0.681 

0.279 Valid 

 KP5 
0.505 

0.279 Valid 

 KP6 
0.430 

0.279 Valid 

 KP7 
0.693 

0.279 Valid 

Harga H1 
0.713 

0.279 Valid 

 H2 
0.679 

0.279 Valid 

 H3 
0.580 

0.279 Valid 

 H4 
0.712 

0.279 Valid 

 H5 
0.712 

0.279 Valid 

Kepuasan Konsumen K1 
0.444 

0.279 Valid 

 K2 
0.792 

0.279 Valid 

 K3 
0.617 

0.279 Valid 

 K4 
0.691 

0.279 Valid 

 K5 
0.728 

0.279 Valid 
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 K6 
0.639 

0.279 Valid 

Sumber: Hasil Penelitian, 2019 (Data diolah) 

3.7.2 Uji Reliabilitas 
 

Uji reabilitas digunakan untuk mengukur reliable atau handal tidaknya kuesioner yang 

merupakan indikator dari suatu variabel. Kuesioner dikatan reliable atau handal jika jawaban 

seseorang terhadap pertanyaan konsisten atau stabil dari waktu ke waktu (Ghozali, 2013). 

Nilai reabilitas variabel ditunjukkan oleh koefisien Cronbach Alpha, Menurut (Ghozali, 2013) 

koefisien dinyatan reliabel jika koefisien Cronbach Alpha > 0.60. suatu instrumen dikatan 

reliabel memiliki kriteria sebagai berikut: 

a. Jika α hitung > 0.60 maka variabel  tersebut dapat dikatakan reliabel 

b. Jika α hitung < 0.60 maka variabel tersebut dapat dikatakan tidak reliabel. 

Di bawah ini penulis sajikan daftar Cronbach Alpha hasil uji instrument  untuk semua 

variabel penelitian yang ada baik variabel bebas maupun variabel terikatnya atas dasar 

perhitungan dengan menggunakan SPSS. 

 

 

Tabel 3.2. Hasil Uji Reliabilitas Masing-Masing Variabel 50 Responden 

Variabel Cronbach Alpha Batas 

Minimum 

Ketarangan 

N=50 

Kualitas Pelayanan 0,932 0,6 Reliabel 

Kualitas Produk 0,836 0,6 Reliabel 



36  

Harga 0,859 0,6 Reliabel 

Kepuasan Pelanggan 0,856 0,6 Reliabel 

        Sumber: Hasil Penelitian, 2019 (Data diolah)  

3.8 Populasi dan Sampel 
 

3.8.1 Populasi 

 

Menurut Sugiyono (2007: 115) Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: 

obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Jadi populasi bukan sekedar 

jumlah yang ada pada obyek/subyek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik/sifat 

yang dimiliki oleh subyek atau obyek itu.  

Populasi yang diambil dalam penelitian ini adalah konsumen dari Warunk Upnormal 

Gejayan  

3.8.2 Sampel 
 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. 

Apa yang dipelajari dari sampel itu, kesimpulannya akan dapat diberlakukan untuk populasi, 

untuk itu sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul representative (Sugiyono, 

2007:). 

Sampel dalam penelitian ini adalah masyarakat Yogyakarta yang pernah mengunjungi 

Warunk Upnormal Gejayan. Penelitian ini memilih daerah Yogyakarta khususnya Gejayan 

dikarenakan cukup banyaknya warga yang bertempat tinggal didekat sekitar Warunk 

Upnormal. 
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Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah convenience. Dalam  

memilih sampel, peneliti tidak mempunyai pertimbangan lain kecuali berdasarkan kemudahan 

saja. Konsumen diambil sebagai sampel karena sedang berkunjung di Warunk Upnormal. 

Menurut Roscoe (1975) dalam ukuran sampel yang baik adalah lebih dari 30 dan kurang 

dari 500 bisa dikatakan tepat untuk suatu penelitian. Oleh karena terlalu besarnya populasi 

maka dilakukan pengambilan sampel untuk penelitian ini. 

 

3.9 Metode Analisis Data 
 

3.9.1 Analisis Deskriptif 

 

Analisis deskriptif merupakan analisi yang menjelaskan ketertarikan data penelitian 

dalam bentuk kalimat. Analisis deskripftif bertujuan untuk mengubah data mentah menajdi 

data yang lebih mudah dipahami dalam bentuk informasi yang lebih ringkas, dalam penelitan 

ini data analisis didasarkan oleh hasil jawaban yang diperoleh oleh responden, sehingga dalam 

penelitian ini analisis deskriptif meliputi hasil dari jawaban responden dari kuesioner. Analisis 

deskriptif dapat dilihat melalui gambaran berupa rata-rata (mean), standart deviasi, varian , 

maximum, minimum, sum, range, kurtosis, dan skwenees (Ghozali, 2013). 

3.9.2 Analisis Kuantitatif 

Analisis Kuantitatif merupakan analisis yang menggunakan angka. Dalam penelitian ini 

alat analisis yang digunakan adalah analisis regresi liner berganda dengan maksud untuk 

mengetahui pengaruh dari variable independen (X) terhadap variable dependen (Y). 
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 1. Uji Asumsi Klasik 

 Uji asumsi klasik dilakukan agar model yang di peroleh benar-benar telah 

memenuhi asumsi - asumsi yang mendasari regresi. Penelitian ini menggunakan uji asumsi 

klasik meliputi uji normalitas, multikolinieritas, heterokedastisitas 

a) Uji Normalitas 

Uji normalitas adalah pengujian tentang kenormalan distribusi data. Maksud data 

distribusi normal adalah dimana data memusat pada nilai rata - rata dan median. 

Menurut Ghozali (2013) beberapa metode uji normalitas yaitu dengan melihat 

penyebaran data pada sumber diagonal pada grafik normal P-P Plot of regression 

standardized residual atau dengan uji One Sample Kolmogorov Smirnov 

(Ghozali, 2013) Adapun prosedur pengujian ini adalah sebagai berikut: 

1. Menentukan hipotesis operasional: 

Ho : data residual berdistribusi normal 

Ha : data residual tidak berdistribusi normal 

2. Menetapkan kriteria penerimaan dan penolakan hipotesis: 

Ho  : diterima jika tingkat signifikansi ≥ 0,05 

Ho  : ditolak jika tingkat signifikansi < 0,05 

3. Penghitungan taraf signifikansi menggunakan program SPSS 

4. Menarik kesimpulan sesuai dengan butir 2 dan 3 

b) Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang 

baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Dalam 
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penelitian ini, untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolieritas di dalam model 

regresi digunakan matrik korelasi variable - variabel bebas, dan melihat nilai 

tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF) dengan menggunakan SPSS for 

Windows. Untuk melihat ada atau tidaknya multikolonieritas didalam model 

regresi adalah sebagai berikut: 

1. Menentukan hipotesis operasional 

Ho :  Tidak  ada  pengaruh  multikolinearitas  terhadap  model regresi 

Ha : Ada pengaruh multikolinearitas terhadap model regresi 

2. Menetapkan kriteria penerimaan dan penolakan hipotesis: 

Ho diterima jika VIF < 10 dan toleransi > 0,1 

Ho ditolak jika VIF ≥ 10 dan toleransi ≤ 0,1 

3. Menghitung nilai VIF dan toleransi 

Perhitungan    nilai    VIF    dan    toleransi    dilakukan    dengan 

menggunakan program SPSS 

4. Menarik kesimpulan sesuai dengan butir 2 dan 3 

c) Uji Heterokedastisitas 

Uji  heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi 

terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang 

lain. Jika varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka 

disebut Homokedastisitas dan  jika berbeda disebut Heteroskedastisitas. Uji 

heterokedastisitas pada  penelitian ini menggunakan pendekatan grafik melalui uji  

glejser menggunakan tingkat signifikan 5%. Prosedur pengujian nya adalah 

sebagai berikut: 



40  

1. Menentukan hipotesis operasional: 

Ho : Tidak ada pengaruh heteroskedatisitas pada model regresi berganda 

Ha : Ada pengaruh heteroskedatisitas pada model regresi berganda 

2. Menetapkan kriteria penerimaan dan penolakan hipotesis: 

Ho : diterima jika residual pada gambar scatterplot terlihat menyebar secara 

acak. 

Ho :  ditolak jika residual pada gambar scatterplot tidak terlihat menyebar secara 

acak 

3. Membuat gambar scatterplot 

Pembuatan gambar scatterplot dilakukan dengan menggunakan program SPSS 

 4. Menarik kesimpulan sesuai dengan butir 2 dan 3 
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 2. Uji Regresi Linear Berganda 

Untuk menguji beberapa variabel dependen digunakan metode analisis regresi 

berganda (Indriantoro dan Supomo, 2002). Analisis linear berganda adalah studi 

mengenai ketergantungan variabel dependen (terikat) dengan satu variabel independen 

(bebas) dengan tujuan untuk mengestimasi rata-rata populasi atau nilai-nilai variabel 

dependen berdasarkan nilai variabel independen yang diketahui (Ghozali, 2013). 

Penelitian ini memiliki 3 variabel independen kualitas layanan, kualitas produk, dan 

harga) dan satu variabel dependen (kepuasan konsumen). Maka, analisis yang digunakan 

adalah dengan regresi berganda. Analisis yang dilakukan terhadap data yang diperoleh 

dari hasil jawaban isian kuesioner diolah menggunakan program SPSS, dengan teknik 

analisis multivariat dengan model regresi berganda : 

Y = 𝑏1 𝑥1+ 𝑏2 𝑥2+ 𝑏3 𝑥3 + e 

Dimana : 

Y= Kepuasan Konsumen 

𝑏1 = Koefisien regresi variabel X1 (kualitas layanan)  

𝑏2 = Koefisien regresi variabel X2 (kualitas produk)  

𝑏3 = Koefisien regresi variabel X3 (harga)  

𝑥1 = kualitas layanan 

𝑥2=kualitas produk 

𝑥3= harga 
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e= error/ variabel pengganggu 

 

3.9.3 Uji Hipotesis 

3.9.3.1  Uji T ( secara parsial ) 

Uji-t statistik bertujuan untuk menguji signifikansi pengaruh antara variabel 

independen (X) secara simultan terhadap variabel dipenden (Y) secara parsial dengan 

asumsi variabel lain dianggap konstan. Menurut Ghozali (2013) uji t pada dasarnya 

menunjukan seberapa jauh pengaruh saatu variabel penjelas/independen secara individual 

dalam menerangkan variasi variabel dependen. Langkah-langkah dalam uji t adalah 

sebagai berikut:  

1. Merumuskan hipotesis operasional 

 Ho = Tidak ada pengaruh positif dari variabel independen (X) secara parsial 

terhadap variabel dependen (Y). 

 Ha = Ada pengaruh positif dari variabel independen (X) secara parsial terhadap 

variabel dependen (Y). 

2. Menetapkan taraf signifikansi α =5% atau 0.05 

3. Dasar pengambilan keputusan (Ghozali, 2005:84) adalah dengan menggunakan 

angka probabilitas signifikansi, yaitu : 

 Apabila angka probabilitas signifikansi > 0.05, maka Ho diterima dan Ha ditolak.  

 Apabila angka probabilitas signifikansi <0.05,maka Ho ditolak dan Ha diterima. 
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4. Melakukan perhitungan sesuai dengan pendekatan statistika yang dipergnakan yaitu 

dengan program SPSS. 

5. Menarik kesimpulan dari perhitungan yang telah dilakukan 

3.9.3.2 Uji F Statistik 

Menurut Imam Ghozali (2013:98) Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah 

semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara serempak 

terhadap variabel dependen. Langkah-langkah dalam uji t adalah sebagai berikut:  

1. Merumuskan hipotesis operasional 

 Ho = Tidak ada pengaruh positif dari variabel independen (X) secara serempak 

terhadap variabel dependen (Y). 

 Ha = Ada pengaruh positif dari variabel independen (X) secara serempak terhadap 

variabel dependen (Y). 

2. Menetapkan taraf signifikansi α =5% atau 0.05 

3. Dasar pengambilan keputusan (Ghozali, 2005:84) adalah dengan menggunakan 

angka probabilitas signifikansi, yaitu : 

 Apabila angka probabilitas signifikansi > 0.05, makaHo diterima dan Ha ditolak.  

 Apabila angka probabilitas signifikansi <0.05, maka Ho ditolak dan Ha diterima. 

4. Melakukan perhitungan sesuai dengan pendekatan statistika yang dipergunakan yaitu 

dengan program SPSS. 

5. Menarik kesimpulan dari perhitungan yang telah dilakukan 
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3.9.3.2. Koefisien Determinasi (𝑹𝟐) 

Uji analisis ini adalah uji koefisien untuk mengetahui besarnya pengaruh semua 

variabel (X) secara serempak terhadap variabel dependen (Y). Dengan penggunaan SPSS 

𝑅2 merupakan angka yang menunjukan proporsi variabel dependen yang dipengaruhi oleh 

bariabel independen, atau dapat dikatan 𝑅2 merupakan seluruh variabel yang berpengaruh 

terhadap variabel dependen, beberapa persen dipengaruhi oleh variabel independen 

sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diketahui karena tidak 

dimasukkan dalam data penelitian. Semakin besar 𝑅2 maka semakin baik metode yang 

digunakan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


